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Cereri Mărci publicate în 13/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 06013

(151)
31/08/2022

(732)
Marilena-Iuliana Filip

2 M 2022 06145

06/09/2022

DINAMIC CONTEXPERT S.R.L. Afacerea Ta CONTează!

3 M 2022 06153

06/09/2022

SMILE ARCHITECTURE SRL

SMILE ARCHITECTURE

4 M 2022 06154

06/09/2022

KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC

KFC SOS CU ROȘII ȘI
USTUROI PRODUS ORIGINAL

5 M 2022 06155

06/09/2022

KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC

KFC SOS CU USTUROI
PRODUS ORIGINAL

6 M 2022 06156

06/09/2022

METALGAN COMPANY SRL

METALGAN

7 M 2022 06157

06/09/2022

ARTI MONDO ANG S.R.L.

DACIA FINE LIVING

8 M 2022 06159

06/09/2022

ARTI MONDO ANG S.R.L.

DACIA FINE EVENTS

9 M 2022 06160

06/09/2022

SC STRAUSS ROMANIA SRL

Doncafe me moments

10 M 2022 06161

06/09/2022

ROTHMANS OF PALL MALL
LIMITED

ROTHMANS CLASSIC SILVER

11 M 2022 06162

06/09/2022

IULIAN LUCAN

Palace property Management
The future is now

12 M 2022 06163

06/09/2022

IULIAN LUCAN

Palace Real Estate Partenerul
tau in afaceri

13 M 2022 06164

06/09/2022

ETNO FOLCLOR MEDIA SRL

SEARA ROMANEASCA

14 M 2022 06165

06/09/2022

BALTA IANNIS SRL

IANNIS LAKE

15 M 2022 06167

06/09/2022

CORPORATE OFFICE
SOLUTION SRL

stables

16 M 2022 06168

06/09/2022

TOMIȚĂ MOHORA

SBN EST. 2022 SUN BY NIGHT
we bring the light

17 M 2022 06169

06/09/2022

GHEORGHE MOISESCU

JUNIMEA

18 M 2022 06170

06/09/2022

ROTHMANS OF PALL MALL
LIMITED

ROTHMANS CLASSIC AZURE

19 M 2022 06172

06/09/2022

ILEANA-ALINA CUCLEA

Hello Beauty Salon BE YOUR
OWN KIND OF BEAUTIFUL

20 M 2022 06173

06/09/2022

FILIP POPA
CORNELIU POPA

Felix ServDron

21 M 2022 06174

06/09/2022

THEODOR MIHAESCU

CASTELUL SALBEK

22 M 2022 06175

06/09/2022

EURO TEHNO GROUP SRL

Euro Tehno Group

2

(540)
NOVUS MEDICAL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2022 06176

(151)
06/09/2022

(732)
SC QUASAR COMEX SRL

(540)
YDA COLLEZIONE

24 M 2022 06177

06/09/2022

SC GRAFITTI ALBUMS SRL

Grafitti Albums

25 M 2022 06178

06/09/2022

ARTIFICIALE DECOR SRL

artificiale rolio

26 M 2022 06179

06/09/2022

MEDIASTING

MEDIASTING

27 M 2022 06180

06/09/2022

DORF SECURITY S.R.L.

DORF SECURITY

28 M 2022 06181

06/09/2022

CANIS SECURITY S.R.L.

CANIS SECURITY

29 M 2022 06182

06/09/2022

ELECTRO-FLUX SRL

THERMO FLUX-RAD

30 M 2022 06183

06/09/2022

VIOREL-COSMIN DRAGU
CLAUDIU-MIHAIL TEOHARI
CONSTANTIN BOJOG
EMMANUELL-NORBERT
TULBURE

NU TE ÎMBĂTA FRATE!

31 M 2022 06184

06/09/2022

VLAD MIHAI HOLICOV

PIZZA DI NAPO

32 M 2022 06185

06/09/2022

BTIME STORE SRL

Zenno

33 M 2022 06186

06/09/2022

CERAMICEANU SRL

Ceramiceanu

34 M 2022 06187

06/09/2022

NIMO CRONOS SRL

NIMOX

35 M 2022 06188

06/09/2022

COSMIN CONSTANTIN COMSA Constantin Energy

36 M 2022 06189

06/09/2022

MEDICAL DENTAL PLANET
SRL

DENTAL PLANET

37 M 2022 06190

06/09/2022

GLOBAL VISION SRL

Global Vision A FUTURE TO
SHARE G

38 M 2022 06191

06/09/2022

OVIDIU-FLORENTIN FILIP

Când nu vom mai fi copii

39 M 2022 06192

06/09/2022

VICTORIA ANDREEA URSU

META SENSYS

40 M 2022 06193

06/09/2022

S.C. NICOVID S.R.L.

NICOVID

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06013
31/08/2022
Marilena-Iuliana Filip, STR.
PROF. VOICU ION, NR. 26, SAT
BERCENI (COM. BERCENI),
JUDEȚ PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale,
prestare de servicii de asistență medicală online
pentru utilizatorii de programe de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

NOVUS MEDICAL

(740)

(531)

Clasificare Viena:
02.09.01; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17;
24.17.02
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
199C), roz (Pantone 2037C), galben
(Pantone 124C), albastru (Pantone
3145C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
tinere a evidenței dosarelor și fișelor privind
istoricul medical personal.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale în domeniul medical, servicii
de formare profesională în domeniul medical
(instruire).
42. Servicii de cercetare medicală și
farmaceutică.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii
de igienă si de îngrijire a frumuseții pentru
oameni, consiliere în materie de sănătate,
servicii de spitalizare, servicii de telemedicină,
servicii de stomatologie, optometrie și sănătate
mintală, servicii de clinică medicală și servicii
de analiză medicală în scopul diagnosticării și
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze X și prelevarea de
probe de sânge, servicii de terapie, de exemplu,
fizioterapie și logopedie, servicii de casă de
convalescență și servicii de sanatorii, furnizarea
de sfaturi privind nutriția și dieta, servicii de
centru de sănătate, servicii de inseminare
artificială și fertilizare in vitro, analize medicale

(540)

M 2022 06145
06/09/2022
DINAMIC CONTEXPERT S.R.L.,
STR. CAMPULUI, BL.19, SC.
A, AP.11, JUDETUL BRASOV,
FAGARAS, 505200, BRAȘOV,
ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA NR.37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

Afacerea Ta CONTează!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Platforme de editare colaborativă în timp
real (rtce) (software) descarcabile, programe
de calculator descarcabile pentru gestiunea
proiectelor, software pentru planificare, aplicație
software descarcabile pentru servicii de rețele
sociale prin internet, aplicații mobile descărcabile
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pentru transmiterea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
platforme de software descarcabile de calculator
pentru rețele sociale, programe de calculator
descarcabile pentru gestionarea rețelelor,
software de calculator care permite schimb de
informații, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
de calculator descarcabil pentru prelucrarea
datelor de comunicare, software de calculator
descarcabil pentru diseminarea datelor de
localizare, software descarcabil de comunicare,
rețelizare și rețele sociale, software descarcabil
de comunicare pentru conectarea utilizatorilor
de rețele informatice, software descarcabil
de comunicații, software descarcabil de
mesagerie instantanee, software descarcabil de
navigare pe rețele informatice globale, software
descarcabil de rețea, software descarcabil
pentru comunități de utilizatori, software
social descarcabil, programe informatice și
software de calculator descarcabil pentru
prelucrarea de imagini folosite pe telefoane
mobile, software de calculator descarcabil
pentru afișarea mediilor digitale, software
descarcabil pentru mijloace de comunicare
și pentru publicare, software multimedia
descarcabil, software descarcabil pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
descarcabil pentru mijloace de comunicare,
software video interactiv descarcabil, tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, ansamblu de programe informatice
de colaborare descarcabile, aplicatii mobile
descarcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile care pot fi descărcate destinate
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
aplicații mobile educative descarcabile, aplicații
pentru fluxul de lucru descarcabile, aplicații
software descarcabile, aplicații software
descărcabile, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, aplicații software
pentru
telefoane
mobile,
pachete
de
software, platforme de software colaborative
(software) descarcabile, platforme software
descarcabile de management colaborativ,
software colaborativ descarcabil, software de
aplicații pentru dispozitive mobile descarcabil,
software de calculator pentru divertisment
descarcabil, software de divertisment interactiv
descarcabil, software pentru aplicații de
calculator descarcabil destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
pentru asistent virtual descarcabil, software
pentru dezvoltare de aplicații descarcabil,
software pentru gestionarea dispozitivelor

mobile descarcabil, software pentru telefoane
mobile descarcabil.
42. Software ca serviciu (saas), software ca
serviciu (saas) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (saas) care oferă
software pentru învățare profundă, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, software ca serviciu (saas) care
oferă software pentru rețele neurale profunde,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(saas), instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu
(saas), platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (saas),
platforme pentru design grafic sub formă de
software ca serviciu (saas), servicii software
ca serviciu (saas) care oferă software pentru
învățare automată, învățare aprofundată și rețele
neurale profunde, platformă ca serviciu (paas)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de programe informatice,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, servicii informatice de analiză
de date, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp), asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și pentru întocmirea de rapoarte, consultanță
cu privire la securitatea pe internet, dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
dezvoltare și elaborare de programe de
calculator pentru procesarea datelor, creare de
platforme informatice pentru terți, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, proiectare și
dezvoltare de sisteme de afișare a datelor,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare de programe de prelucrare a datelor,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, creare și dezvoltare de
programe pentru prelucrarea de date, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, cercetare privind prelucrarea de date,
asigurarea utilizării temporare de un software
nedescărcabil pentru afaceri, servicii de transfer
de date, dezvoltare de software pentru sisteme
de operare, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
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punerea în comun de conținut multimedia și
de comentarii între utilizatori, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
proiectare de baze de date, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, furnizare de
software nedescărcabil online, dezvoltare de
programe de date, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, programare de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, proiectare și dezvoltare
de sisteme de stocare de date, programare
de aplicații multimedia, creare de site-uri pe
internet, elaborare și actualizare de software
informatic, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, analiza
sistemelor informatice, realizarea de programe
de prelucrare a datelor, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, proiectare
și dezvoltare de sisteme de introducere de
date, analize computerizate, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, consultanță în
domeniul programelor de calculator, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil pentru traducere, creare
și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, programare de software
de calculator pentru evaluarea și calcularea
datelor, creare, întreținere și modernizare de
software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date, dezvoltare
de programe de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, programare de
software pentru platforme de internet, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru prelucrarea textelor, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, creare
de pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, asigurarea utilizării

temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, creare de
programe informatice, proiectare de aparate
de prelucrare a datelor, exploatare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de generare
de date, programare de echipamente de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
dezvoltare de software de calculator pentru
terți, realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, programare de software
pentru procesarea datelor electronice (edp),
proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea
și stocarea de date, creare de programe de
prelucrare a datelor, consultanță cu privire
la securitatea datelor, dezvoltare și întreținere
de software pentru baze de date electronice,
dezvoltare de programe de procesare a
datelor pe bază de comandă de la terți,
proiectare, creare și programare de pagini web,
proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrarea datelor, programare de software
pentru gestionarea bazelor de date, programare
de software educativ, consultanță cu privire
la programe de baze de date electronice,
proiectare de sisteme de stocare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software online nedescărcabil pentru transmiterea de
date, programare pentru calculatoare pentru
prelucrarea datelor, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, întreținere de
software de prelucrare a datelor, programare de
programe pentru procesarea datelor, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, creare de programe de calculator
pentru prelucrarea de date, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software online nedescărcabil pentru transmiterea de
informații, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, autentificarea
datelor prin tehnologia blockchain.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/09/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06153
06/09/2022
SMILE ARCHITECTURE SRL,
STR. PICTOR OCTAV BĂNCILĂ
NR. 43A, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400402, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06154
06/09/2022
KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC, 7100 CORPORATE DRIVE,
PLANO, TEXAS, 75024, TEXAS,
STATELE UNITE ALE AMERICII
ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

SMILE ARCHITECTURE
(531)

Clasificare Viena:
02.09.08; 24.01.25; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Stomatologie estetică.
───────

KFC SOS CU ROȘII ȘI
USTUROI PRODUS ORIGINAL
(531)

Clasificare Viena:
20.05.15; 05.09.01; 05.09.17; 19.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 27.07.01
(591) Culori revendicate:roșu, alb, gri, verde,
negru, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Sosuri (condimente).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06155
06/09/2022
KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC, 7100 CORPORATE DRIVE,
PLANO, TEXAS, 75024, TEXAS,
STATELE UNITE ALE AMERICII
ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

KFC SOS CU USTUROI
PRODUS ORIGINAL
(531)

Clasificare Viena:
20.05.15; 05.09.01; 19.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 27.07.01
(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru,
galben, crem, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Sosuri (condimente).
───────

M 2022 06156
06/09/2022
METALGAN COMPANY SRL,
ALEEA ROZELOR NR. 9, BLOC
GA20, SCARA A, ETAJ PARTER,
AP. 4, JUDEȚUL OLT, SLATINA,
OLT, ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

METALGAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, produse metalice, foișoare metalice,
foișoare, în principal din metal, stâlpi din metal
pentru stații de autobuz, adăposturi (din metal)
pentru stații de autobuz, adăposturi metalice
pentru stații de autobuz, cabine metalice pentru
stații de autobuz.
12. Rastele pentru biciclete, rastele pentru
biciclete sau triciclete.
20. Mobilier metalic, banci din metal (mobilier).
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă exterioare, echipament de
locuri de joacă pentru copii, locuri de joacă,
bile pentru locuri de joacă, aparate de exterior
pentru fitness, echipamente pentru terenuri de
joacă, tobogane (echipamente pentru spații de
joacă), balansoare (echipamente pentru teren de
joacă), balansoare (echipamente pentru spații de
joacă), echipamente din metal pentru terenuri
de joacă, echipamente din lemn pentru terenuri
de joacă, aparate pentru cățărat (echipamente
pentru terenuri de joacă), structuri de cățărat
pentru terenuri de joacă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, transport terestru, transport rutier,
servicii de transport internațional terestru de
mărfuri.
40. Servicii de fabricare personalizată și montaj.
41. Furnizare de spații de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06157
06/09/2022
ARTI MONDO ANG S.R.L., ALEEA
CASTANILOR NR. 9, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, 120248, BUZĂU,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

DACIA FINE LIVING
(531)

Clasificare Viena:
19.09.01; 27.05.01; 26.11.03; 26.11.13;
29.01.13
(591) Culori revendicate:maro (HEX
#c19145), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#070707)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții.
───────

M 2022 06159
06/09/2022
ARTI MONDO ANG S.R.L., ALEEA
CASTANILOR, NR. 9, JUDEȚ
BUZĂU, BUZĂU, 120248, BUZĂU,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

DACIA FINE EVENTS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 11.03.01
(591) Culori revendicate:maro (HEX
#c49141), negru (HEX #1a1a1a), alb
(HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de evenimente cu scop
educativ, cultural sau de divertisment, servicii de
organizare evenimente cu scop educativ, cultural
sau de divertisment.
43. Servicii de restaurant, servicii de cazare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06160
06/09/2022
SC STRAUSS ROMANIA SRL,
STR. NICOLAE TECLU NR.51,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032368,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

Doncafe me moments

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea
altele decât uleiurile esențiale, uleiuri de cafea,
doze de cafea umplute, arome de cafea, cafea
cu gheață, extracte de cafea altele decât uleiurile
esențiale, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea altele decât uleiurile esențiale,
cicoare (înlocuitori de cafea), boabe de cafea
prăjite, amestecuri de extracte de cafea de malț
cu cafea, amestecuri de esențe de cafea și
extracte de cafea altele decât uleiurile esențiale,
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață pe
bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi altele decât uleiurile esențiale,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), băuturi pe bază de cafea cu conținut
de lapte, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de

automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor
şi serviciilor terţilor prin intermediul unui
sistem de carduri de loialitate şi fidelitate,
servicii de carduri de fidelitate (promovare),
servicii de carduri de loialitate, organizare,
gestionare şi monitorizare a programelor
de stimulare a vânzărilor, organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării produselor şi serviciilor,
organizarea şi administrarea unui program de
promovare a produselor şi serviciilor ce permite
participanţilor ca, prin intermediul unui card,
să obţină puncte refolosibile, reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, organizare de campanii
de marketing, organizarea de campanii de
discount-uri în scopul promovării produselor
şi serviciilor, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
cercetări pentru afaceri, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, servicii de agenție de
import-export, agenţii de informaţii comerciale,
agenţii de publicitate, analiza preţului de cost,
difuzare de anunţuri şi materiale publicitare,
asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de
birou, căutare de sponsorizare, cercetarea
pieţei, servicii pentru compararea preţurilor,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale.
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06162
06/09/2022
IULIAN LUCAN, STR. PROF. IOAN
INCULEȚ NR. 7, BL. 675, ET. 3 ,
AP 15, JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

M 2022 06161
06/09/2022
ROTHMANS OF PALL MALL
LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ROTHMANS CLASSIC SILVER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.11.13; 24.17.02;
03.01.24; 03.01.26; 24.09.05; 29.01.14
(591) Culori revendicate:argintiu, albastru
Inchis, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.
───────

Palace property Management
The future is now
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11; 26.11.05;
07.01.24
(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de agenţie imobiliară, evaluări
imobiliare,
închirierea
birourilor
(bunuri
imobiliare), închirierea bunurilor imobiliare,
activităţi de broker imobiliar, afaceri imobiliare,
management imobiliar.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06163
06/09/2022
IULIAN LUCAN, STR. PROF. IOAN
INCULEȚ NR. 7, BL. 675, ET. 3 ,
AP 15, JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06165
06/09/2022
BALTA IANNIS SRL, STR.
CZARAN GYULA NR. 9, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410240, BIHOR,
ROMANIA

IANNIS LAKE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
───────

Palace Real Estate
Partenerul tau in afaceri
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03
(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de agenţie imobiliară, evaluări
imobiliare,
închirierea
birourilor
(bunuri
imobiliare), închirierea bunurilor imobiliare,
activităţi de broker imobiliar, afaceri imobiliare,
management imobiliar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06164
06/09/2022
ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,
SOS. DUDESTI-PANTELIMON
NR.1-3, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SEARA ROMANEASCA
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06167
06/09/2022
CORPORATE OFFICE SOLUTION
SRL, ȘOS. BUCURESTI-PLOIESTI
NR. 73-81, CORP 2, ET.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

stables
(531)

mobilier pentru prezentări, închiriere de mobilier
pentru conferințe, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de mobilier de birou, închiriere de
clădiri modulare transportabile.

Clasificare Viena:
03.03.01; 03.03.15; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
43. Furnizarea de spații pentru evenimente și
de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, închiriere de pavilioane, închiriere de
construcții transportabile, închiriere mobilier de
interior, închiriere de săli de reuniune, închiriere
spații pentru birouri temporare, închiriere de

M 2022 06168
06/09/2022
TOMIȚĂ MOHORA, STR.
MOLDOVIȚA NR. 17, BL. B, ET. 2,
AP. 7, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SBN EST. 2022 SUN BY
NIGHT we bring the light
(531)

Clasificare Viena:
01.03.01; 27.05.01; 27.05.24; 26.11.03;
29.01.13
(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
galben (HEX #FFCC00), albastru (HEX
#09184F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Lămpi solare.
35. Servicii de comenzi online.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06169
06/09/2022
GHEORGHE MOISESCU, STR.
MIHAI EMINESCU NR. 81, SC.
A, ET. 7, AP. 22, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

JUNIMEA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin fiert, vin roșu, vin alb, vin spumant, vinuri
îmbogățite, vinuri neacidulate, vinuri dulci, vinuri
rozé, punci de vin, vin pentru gătit, vin slab
alcoolizat, vin de căpșuni, vin de struguri, vin de
fructe, vin de mure, vin de yangmei, vin de prune,
vinuri roșii spumante, vinuri albe spumante,
vinuri spumante naturale, vinuri de masă, vinuri
de desert, vinuri cu alcool, vin de orez galben,
vin de acanthopanax (ogapiju), vin spumant de
fructe, vin spumant de struguri, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
vin de zmeură neagră (bokbunjaju), vinuri cu
indicație geografică protejată, piquette (băutură
pe bază de vin), băuturi aperitive pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe bază de vin, vin tradițional
coreean de orez (makgeoli), vinuri cu denumire
de origine protejată, băutură alcoolică pe bază
de vin și fructe, vinuri japoneze din struguri
dulci conținând extracte de ginseng și scoarță
de cinchona, băuturi distilate, distilat de vișine,
băuturi spirtoase distilate coreene (soju), baijiu
(băutură chinezească din alcool distilat), băuturi
spirtoase distilate din orez (awamori), băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, aperitive
pe bază de lichior din alcool distilat, cachaça
(băutură alcoolică distilată obținută din trestia de
zahăr).
───────

(540)

M 2022 06170
06/09/2022
ROTHMANS OF PALL MALL
LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

ROTHMANS CLASSIC AZURE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.19;
24.11.18; 26.11.01; 26.11.13; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
argintiu, alb, albastru inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/09/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06172
06/09/2022
ILEANA-ALINA CUCLEA, BD.
GHEORGHE ŞINCAI, NR.5, BL.2,
SC.B, ET.5, AP.50, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06173
06/09/2022
FILIP POPA, CALEA GALAT,
NR.69, BL:ISCIP, SC:1, AP:2,
JUDET BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA
CORNELIU POPA, CALEA GALATI,
NR. 69, BL:ISCIP, SC:1, AP:2,
JUDET BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR.11 IUNIE, NR 51, BL
1, SC A, ET 1, AP 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

Hello Beauty Salon BE YOUR
OWN KIND OF BEAUTIFUL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.05;
26.11.01; 26.11.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, îngrijire medicală, servicii furnizate de
saloane de coafură şi înfrumuseţare, servicii
de tratamente de înfrumuseţare, servicii de
cosmetică, servicii de tratament cosmetic,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, faţă şi păr,
servicii de machiaj cosmetic, saloane de îngrijire
a pielii, saloane de frumuseţe, servicii de epilare,
servicii de epilare cu laser, servicii de frumuseţe
oferite de un centru spa, tratament cosmetic
cu laser pentru piele, servicii de consultanţă
cu privire la tratamentele de înfrumuseţare,
furnizare de informaţii în materie de frumuseţe,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii.
───────

Felix ServDron
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
18.05.01
(591) Culori revendicate:gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Drone civile, drone de salvare, drone de
livrare, drone cu camera.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
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inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, regruparea în avantajul terților a
urmatoarelor tipuri de produse: drone civile,
drone de salvare, drone de livrare, drone
cu cameră(exceptand transportul lor) pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
37. Întreținere și reparații de drone, reparații de
telefoane, reparare și întreținere de telefoane
inteligente.

(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 07.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06174
06/09/2022
THEODOR MIHAESCU, STRADA
HIPODROMULUI, NR.40,
OSTRATU. JUDET ILFOV,
CORBEANCA, 077066, ILFOV,
ROMANIA

(740)

(540)

M 2022 06175
06/09/2022
EURO TEHNO GROUP SRL, BD.
PETROCHIMISTILOR, NR. 34,
JUDET ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11
IUNIE, NR. 51, SC. A, ET 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Euro Tehno Group
(531)

CASTELUL SALBEK

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 18.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, publicitate prin
internet pentru vânzare de automobile, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
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realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, furnizare de informații prin internet
privind vânzarea de automobile, regruparea în
avantajul terţilor a autoturismelor (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, servicii de comerţ în spatiu fizic şi/
sau online, a autoturismelor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line pentru
cumpărătorii și vânzătorii de autoturisme,
furnizarea de informații și asistență comerciala
pentru achizitionarea de autoturisme.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de service pentru
întreținerea vehiculelor, servicii de service pentru
repararea vehiculelor, întreținere, service și
reparare de vehicule, service la mașini și aparate
de fabricație.
39. Închirierea
vehiculelor,
închiriere
de
vehicule.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06176
06/09/2022
SC QUASAR COMEX SRL, BDUL BUCURESTI NR. 12A, JUDEȚ
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA
APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15,
BL. E4, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

───────

YDA COLLEZIONE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații din piele, produse din aceste
materiale, piei de animale, geamantane și valize,
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice și
articole de selarie.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenții de
import-export.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06177
06/09/2022
SC GRAFITTI ALBUMS SRL,
CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 3, PARTER, ANEXELE
C-D, STALPII 10-11, CAMERA
06E, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06178
06/09/2022
ARTIFICIALE DECOR SRL,
STRADA SILOZULUI NR. 19, ETAJ
2, BIROUL NR. 6, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

Grafitti Albums

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Fotografii, albume, materiale de legătorie,
aparate şi maşini de legătorie (echipamente
de birou), cromolitografii (în mai multe
culori) / cromo, galvanotipie, plăci de gravură,
gravuri, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, lucrări de artă litografică,
litografii, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, rame
pentru fotografii.
40. Tratarea materialelor, servicii de legatorie,
servicii de gravare, servicii de finisarea hartiei,
servicii de imprimare fotografica, servicii de
fotogravura, servicii de tiparire (imprimare).
───────

artificiale rolio
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
26. Fructe, flori și legume artificiale, aranjamente
de flori artificiale, coroane de flori artificiale, flori
artificiale, flori artificiale din materiale plastice,
flori artificiale din materiale textile, flori artificiale
pentru articole de îmbrăcăminte, fructe artificiale,
ghirlande și coroane artificiale, legume artificiale,
plante artificiale, plante artificiale pentru exterior
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06179
06/09/2022
MEDIASTING, STR. VLAD ȚEPEȘ,
NR. 17, JUD. SIBIU, MEDIAȘ,
551040, SIBIU, ROMANIA

pază contractuale, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

MEDIASTING
(531)

Clasificare Viena:
01.15.05; 27.05.01; 26.01.01; 26.04.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (HEX #58595B),
rosu (HEX #ED1C24)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Extinctoare
37. Servicii de verificare, reîncărcare și reparare
a stingătoarelor.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06180
06/09/2022
DORF SECURITY S.R.L., STR.
TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15, SC.
7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DORF SECURITY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii de

M 2022 06181
06/09/2022
CANIS SECURITY S.R.L., STR.
TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15, SC.
7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CANIS SECURITY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06182
06/09/2022
ELECTRO-FLUX SRL, STR.
COMPLEXULUI NR. 6A, COMUNA
CARCEA, JUDEȚ DOLJ, CARCEA,
207206, DOLJ, ROMANIA

THERMO FLUX-RAD
(531)
(511)

Clasificare Viena:
01.03.02; 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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11. Radiatoare pentru instalații de încălzire
centrală, sobe pe cărbuni ca aparate de
încălzire.

28. Joc de societate cu cărți de joc.
32. Bere.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06183
06/09/2022
VIOREL-COSMIN DRAGU, BD.
UNIRII NR. 124, BL. 13B, ET. 4,
AP. 15, JUDEȚ BUZAU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
CLAUDIU-MIHAIL TEOHARI,
STR. DR. CAROL DAVIL NR. 93,
CORP A, AP. 1A, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CONSTANTIN BOJOG, INT.
NICOLAE IORGA NR. 5, PARTER,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
EMMANUELL-NORBERT
TULBURE, STR. PETRE TUTEA
NR. 7, BL.911, SC. 3, ET. 3, AP. 10,
JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06184
06/09/2022
VLAD MIHAI HOLICOV, STR.
PETRU PONI NR. 13, BLOC 573 A,
SCARA A, ETAJ 4, AP. 20, JUDEȚ
IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

PIZZA DI NAPO
(531)

NU TE ÎMBĂTA FRATE!
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.07.18;
02.07.19
Culori revendicate:roșu, albastru,
galben, maro, gri, alb, negru, mov
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza (preparată), pizza congelată, pizza
conservată, pizza refrigerată, aluat pentru pizza,
pizza împăturită (calzone), blaturi de pizza, blat
de pizza, sosuri pentru pizza, amestecuri de
pizza, făină pentru pizza, pizza fără gluten,
blaturi de pizza congelate, amestec pentru
aluat de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza, aluaturi pentru pizza congelată pe bază de
conopidă.
39. Livrare de pizza.
43. Servicii de pizzerii, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, pregătirea și furnizare
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de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, prepararea mâncării, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, preparare de mâncăruri,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
prepararea alimentelor, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de gătit, servicii de
local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
snack-baruri, sevicii de baruri care servesc bere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06185
06/09/2022
BTIME STORE SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI 313B, BLOC
C1 ETAJ 5 AP 38, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060032, ROMANIA

Zenno

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras, arme
ascuțite și contondente, instrumente manuale
de urgență și salvare, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, unelte pentru
ridicat (cricuri).

9. Aparate și instrumente științifice, pentru

cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat
sub apă pentru înot subacvatic, extinctoare,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală, aparate și
instrumente medicale și veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
instrumente ajutătoare pentru sex, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.
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11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,

de răcit, de producere a vaporilor, de coacere,
de uscare, de refrigerare, de ventilare, de
distribuire a apei și de uz sanitar, accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apă și
gaz, aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
nucleare, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, chiuvete.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților,
adăpători, adăpătoare nemecanizate sub formă
de distribuitoare portabile de apă și de
lichide pentru animale de companie, adăpători
acționate de animale domestice, alimentatoare
nemecanizate pentru animale, piepteni pentru
animale, biberoane pentru animale mici, boluri
pentru băut pentru animale de companie,
boluri pentru hrănirea animalelor de companie,
automate, boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie, boluri pentru peștișori,
perii pentru cai, căptuşeli adaptate pentru
litiera animalelor de companie, căușe pentru
hrana canină, colivii pentru păsări, colivii pentru
păsări domestice, cutii pentru colecționari de
insecte, cuști de colectat insecte, cuști de sârmă
pentru animale domestice, cuști de îmbăiere
pentru pisici, cuști metalice de uz casnic, cuști
pentru animale de companie, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor

în colivii, dispozitive de hrănire pentru păsări,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor în
natură, dispozitive de hrănire pentru păsări sub
formă de recipiente, dispozitive electronice de
hrănire pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, dispozitive pentru îndepărtarea
animalelor sălbatice, nu din metal, dispozitive
pentru îndepărtarea păsărilor, nu din metal,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, iesle de
hrănire metalice pentru bovine, iesle pentru
animale, iesle pentru bovine, iesle pentru
cai, inele pentru păsări, jgheaburi, jgheaburi
de apă pentru bovine, jgheaburi metalice
pentru bovine, litiere automate pentru animale
de companie, litiere pentru animale, litiere
pentru animale de companie, litiere pentru
pisici, litiere pentru păsări, lopățele pentru
curățarea litierelor animalelor de casă, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, ouă de ipsos puse în cuibare,
perii anti-năpârlire pentru animale de companie,
perii de dinți pentru animale, perii de sârmă
pentru cai, perii pentru animale de companie,
păr de animale (perii și pensule), inele
pentru păsări, perii pentru coamă (piepteni
pentru cai), perii pentru toaleta animalelor de
companie, perii pentru îngrijirea animalelor,
perii pentru țesălarea cailor, piepteni pentru
animale domestice, piepteni pentru cai, produse
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
recipiente de băut pentru animale, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de mâncare
animalelor de companie, recipiente din plastic
pentru distribuirea de produse de băut animalelor
de companie, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, scăldătoare pentru
păsări, care nu sunt structuri, stinghii pentru
colivii de păsări, troace pentru ovine, troace
pentru porci, troacă pentru păsări domestice,
tăvi de plastic folosite ca litiere pentru pisici,
vase de băut pentru păsări domestice, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, țesale, ajutaje
pentru pulverizare pentru furtunurile de grădină,
aspersoare, baghete pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, bețe de sprijin pentru
ghivece de flori, boluri pentru decorațiuni florale,
boluri pentru flori, boluri pentru flori din metale
prețioase, capace din plastic pentru ghivece
de flori, capete de stropitori, coșuri de flori,
coșuri pentru plante, duze de furtun pentru
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stropit, duze din plastic pentru pulverizare,
duze pentru furtunuri, duze pentru furtunuri
de apă, farfurii și suporturi pentru ghivece,
farfurioare pentru ghivece de flori, duze de
furtunuri pentru stropit, ghivece de ceramică,
ghivece de flori, ghivece de flori din hârtie,
ghivece de flori din porțelan, ghivece de flori
pentru ritualuri, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, ghivece din sticlă pentru
flori, glastre pentru plante, jardiniere, jardiniere
supraînălţate de grădină, mănuși de grădinărit,
perii pentru gazon, suporturi pentru plante
(aranjamente florale), pulverizatoare atașate la
furtunurile de grădină, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru compost,
de uz casnic, recipiente pentru flori, recipiente
pentru reamenajarea plantelor, seringi cu apă
pentru pulverizarea plantelor, seringi pentru flori,
seringi pentru grădină, seringi pentru plante,
învelitori pentru ghivece de flori, altele decât
cele din hârtie, seringi pentru seră, seringi
pentru stropit flori și plante, instrumente pentru
stropire, robinete pentru furtunuri de stropire,
stropitori, suporturi pentru buchete, suporturi
pentru flori, suporturi pentru ghivece de flori,
terarii de apartament (pentru animale), terarii
de apartament (pentru plante), terarii de interior
pentru plante, tăvi cu semințe pentru cultivare,
tăvi pentru semințe, vase de porțelan pentru
plante, vase din lut, vase pentru plante din
material plastic, vaze, vaze conice, vaze de
flori din metale prețioase, vaze din lut pentru
podea, vaze din piatră pentru podea, vaze
din sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze
pentru flori, vaze pentru podea, vaze, nu din
metal prețios, bare pentru prosoape, bare pentru
prosop, nu din metal prețios, bazine (recipiente),
boluri, boluri pentru bărbierit, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, capace din ceramică
pentru cutii de șervețele, capace pentru cutii
de șervețele, castroane, căzi, cădițe portabile
pentru nou născuți, cădițe pentru bebeluși,
căzi de baie pentru bebeluși, căzi de baie
pliante pentru bebeluși, căzi de plastic pentru
copii, coșuri pentru prosoape, cutii metalice
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
pentru păstrarea dinților artificiali, cuve pentru
clătit, dispensere de șervețele pentru față,
dispozitive pentru săpun lichid, distribuitoare de
bile demachiante din bumbac, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), distribuitoare pentru

săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
dozatoare pentru creme de îngrijire a pielii,
dozatoare pentru șampon, etajere pentru cadă
din material plastic, farfurioare pentru bărbierit,
distribuitoare de hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, inele pentru prosoape,
inele pentru prosoape (accesorii de baie),
inele pentru prosop (din metal prețios), inele
pentru prosop, nu din metal prețios, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare),
lavoare pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de
parfum (atomizatoare), rafturi pentru cosmetice,
rafturi pentru geluri de duș, rafturi pentru
preparate de curățare a corpului, rafturi pentru
prosoape, rafturi pentru săpun de mâini,
rafturi pentru șampon, recipiente pentru loțiuni,
goale, de uz casnic, recipiente pentru bărbierit,
recipiente pentru săpun, savoniere, suporturi
de pahare pentru baie, suporturi de perete
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru bureți demachianți, suporturi pentru
cosmetice, suporturi pentru căzi de baie portabile
pentru bebeluși, suporturi pentru gel de duș,
suporturi pentru hârtia de toaletă, suporturi
pentru perii de toaletă, suporturi pentru perii
pentru closet, suporturi pentru periile de wc,
suporturi pentru prosoape, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru role
de hârtie igienică, suporturi pentru săpun de
mâini, suporturi pentru săpun lichid, suporturi
pentru săpunuri, suporturi pentru șampoane,
suporturi verticale pentru hârtie igienică, vase din
ceramică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06186
06/09/2022
CERAMICEANU SRL, STR DIANA
NR 3, ET 2, AP 9, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

Ceramiceanu

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Obiecte decorative din ceramică, porțelan și
ceramică.
───────
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M 2022 06187
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NIMO CRONOS SRL, PREL.
GHENCEA 94-100, BL. A3 SC.3 AP.
A3115, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061715, ROMANIA

NIMOX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Ondulatoare de păr electric (ustensile
de mână), ondulatoare electrice pentru păr
(ustensile de mână), ondulatoare electrice de păr
(ustensile de mână), foarfece de tuns, mașini
de tuns (ustensile de mână), mașini electrice
de tuns (ustensile de mână), mașini de tuns
electric (ustensile de mână), aparate electrice
pentru tuns părul (ustensile de mână), aparate
de tuns părul, non-electrice (ustensile de mână),
mașini de tuns părul acționate manual, aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
aparate electrice de tuns părul din nas (ustensile
de mână), aparate electrice de tuns părul din
urechi (ustensile de mână), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice (ustensile de mână),
mașini de tuns (unelte acționate manual), mașini
de tuns electrice de uz personal (acționate
manual), aparate de tuns părul, electrice și
acționate cu baterii, mașini de tuns barba,
mașini de tuns (manuale), aparate electrice
de tuns barba (ustensile de mână), arme
de mână ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animate, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte manuale pentru ridicat
(cricuri), instrumente pentru menținerea focului,
unelte manuale pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, instrumente pentru
menținerea focului, acționate manual, ciocane,
ciocane de lemn și baroase (unelte de mână),
instrumente de fixare și îmbinare, acționate
manual, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței., lame de
ferăstraie, suporturi pentru ferăstraie, rindele,
freze (scule), mașini de tăiat, diamant de
tăiat sticlă, atomizoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, aparate pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, fiare de ondulat, ondulatoare
de păr electrice, trimmere neelectrice de tuns

sprâncene, împletitoare de păr electrice, ace
pentru găurirea urechilor, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, dispozitive
electrice de curbat gene, fiare de călcat, cuțite
de potcovărie, pensete, foarfece, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, aparate
de tuns animate, agrafe de păr pentru bebeluși,
aparate de epilat, aparate de ras, aparate de
tuns părul, non-electrice, aparate electrice de
tuns barba, aparate electrice de tuns părul
din nas, aparate electrice de tuns părul din
urechi, aparate electrice pentru tuns părul,
aparate pentru epilat prin electroliză, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, aparate
neelectrice de tuns barba, mașini de tuns
electrice, lame de ras, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații (ustensile de mână), aparate de ras
de unică folosință, aparate de ras electrice
(ustensile de mână), brice (de bărbierit),
casete cu lame pentru aparate de ras, cutii
adaptate pentru lame de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, tocuri pentru
aparate de ras, truse de bărbierit, ondulatoare
pentru gene, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, unelte de mână folosite la eliminarea
pielii întărite, separatoare de gene, răzuitoare
de tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,
pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru
tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,
feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive
de curățat cartofi (cuțite), dispozitive de
tăiat pizza, neelectrice, dispozitive neelectrice
de feliat alimente, foarfece de bucătărie,
feliatoare de legume acționate manual,
instrumente pentru scoaterea solzilor de pește,
instrumente pentru extragerea cotoarelor de
măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
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non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, râzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură nonelectrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, clești de scos
cuie, clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tăiat și fațetat,
mojare și pisăloage, pompe de mână, scule
de mână pentru perforare, acționate manual,
altele decât cele de birou, raclete pentru schiuri,
pulverizatoare (unelte acționate manual), pompe
pentru lichide (acționate manual), răngi de scos
cuie (unelte manuale), ciocane, ciocane de
lemn și baroase, clești patent, clești, cleme
de prindere (scule manuale), cuțite demontabile
(componente unelte de mână), fiare de marcare
(instrumente manuale), echere culisabile (unelte
acționate manual), dispozitive de îndreptare a
firelor (unelte acționate manual), dispozitive de
curbat țevi (unelte acționate manual), menghine,
leviere, instrumente pentru finisarea pereților
din rigips, instrumente de fixare și îmbinare,
pene de fixare, perii de sârmă (unelte acționate
manual), mojare pentru pisat, mistrii pentru
îmbinări, mistrii pentru zidărie, oale de turnătorie,
patrițe de numerotare, mojare pentru pisat
(unelte manuale), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, răngi, raclete pentru pardoseli
și ferestre, pompe de gresat, punctatoare de
centrare (portabile), pistoale de călăfătuire,
sule, tije pentru cabluri, unelte de lustruit,
scule rotative (unelte acționate manual), șerpi
pentru desfundat țevi, acționați manual, unelte,
acționate manual, pentru repararea vehiculelor,
unelte de mână pentru nivelarea cimentului,
sfoară pentru construcții, separatoare de flanșă

(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte de piuare
(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), cazmale, coase acționate
manual, dispozitive de tăiat garduri vii (unelte
acționate manual), foarfece de grădină, greble,
furci de fân, furci agricole (unelte manuale), furci
de grădină, grape acționate manual, instrumente
de defrișare fiind scule de mână, lopeți,
lopățele de grădina, instrumente pentru tăierea
ghearelor la păsările de curte (instrumente
acționate manual), instrumente pentru mânarea
vitelor, acționate manual, mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) folosite în grădină
pentru pulverizarea insecticidelor, mașini de
tuns gazon (instrumente manuale), mașini de
tăiat garduri vii (unelte acționate manual),
pulverizatoare agricole (acționate manual),
prășitori manuale, mistrii, târnăcoape (unelte
de mână), săpăligi (unelte de mână), unelte
de tăiat buruieni acționate manual, unelte de
scos buruieni acționate manual, unelte pentru
altoit (unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnăcop, cricuri tip crocodile
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale,
dispozitive
de
măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice,
echipament
pentru
scufundări,
magneți,
materiale înregistrate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate de înregistrare de date,
aparate și instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control și regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
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detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, protecția capului,
protecția ochilor, panouri solare, blocuri de
alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție., cântare electrice, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, materiale înregistrate
descărcabile, aparate biometrice de identificare,
analizoare
de
imagine,
analizoare
de
luminescență, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, înregistratoare
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, încărcătoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse

pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb, căști,
căști in-ear, cutii pentru căști, bureți pentru
căști, căști fără fir, amplificatoare pentru căști,
boxe, boxe portabile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manual), vizoare cu stabilizare
giroscopică, giroscoape pentru stabilizare
(instrumente optice), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, displayuri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente audio
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
cablaje electrice pentru automobile, boxe pentru
automobile, adaptoare stereo pentru automobile,
aparate de navigație pentru automobile,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
scart, cabluri pentru modem, cabluri de curent,
cabluri pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audiovizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
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semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genți pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate de
mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru playere audio digitale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment audiovideo pentru mașini (ice), sisteme audiovideo de divertisment pentru mașină, folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără
fir, dispozitive periferice pentru reproducerea
de date, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), unități de hard
disk, drivere pentru dispozitive, unități de
stocare (ssd), mijloace de stocare electronice,
dispozitive cu memorie pentru stocare, conținut
media descărcabil, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
cabluri pentru transmisia de date, folii de
protecție adaptate pentru ceasuri inteligente,

alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, filtre pentru măști respiratorii (nonmedical), termometre, termometre cu infraroșu,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
holograme, suporturi de înregistrare (optice),
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio preînregistrate, cârduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți audio, cărți
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, manuale cu instrucțiuni
în format electronic, postere descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, publicații electronice descărcabile,
reviste electronice, transmisii video, alarme si
echipamente de avertizare, aparate electronice
de supraveghere, aparate de stingere a
incendiilor pentru automobile, aparate de
scanare corporală cu raze x pentru securitate,
aparate și instrumente de semnalizare,
sisteme de stingere a incendiilor, senzori
pentru protecția vieții private, senzori de
fum, sisteme de asistență șofer pentru
autovehicule, mănuși rezistente la foc, etichete
electronice de siguranță, dispozitive electronice
de supraveghere pentru bebeluși, dispozitive
video de monitorizare a bebelușilor, benzi
adezive de securitate (magnetice), bastoane de
mână pentru siguranță, articole reflectorizante
pentru purtat, pentru prevenirea accidentelor,
aparate pentru salvare maritimă, aparate
pentru siguranța traficului feroviar, cizme de
protecție împotriva accidentelor, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, cleme nazale
pentru scafandri și înotători, combinezoane cu
aerisire, combinezoane termice de protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, costume
de pericol biologic, costume antigravitaționale,
curele de susținere pentru muncitori, discuri
reflectorizante individuale pentru prevenirea
accidentelor de circulație, dispozitive de
protecție contra razelor x, cu excepția celor
de uz medical, dispozitive și echipament de
salvare, dispozitive de protecție pentru dinți,
îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea
accidentelor, hamuri de salvare, genunchiere
pentru muncitori, încălțăminte de protecție, măști
de gaze, măști antipoluare pentru protecție
respiratorie, mănuși de unică folosință pentru
laborator, lentile pentru măști de protecție
pentru față, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, ochelari
de protecție anti-aburire., ochelari antipraf,
măști pentru respirație, măști de protecție
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pentru muncitori, plase de protecție împotriva
accidentelor, prelate de protecție, pături
ignifuge, pături de supraviețuire, îmbrăcăminte
de protecție împotriva accidentelor, radiațiilor
și focului, viziere de protecție, veste
de salvare, veste antiglonț, amplificatoare,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare electronice, aparate
de copiere, cabluri de semnal pentru it/
av și telecomunicații, digitizoare, decodoare,
convertoare analogice, compresoare de semnal,
codoare optice, dispozitive pentru stocarea
de date, dispozitive multifuncționale care
încorporează funcțiile de copiere și fax
în modul autonom, dispozitive de montare
pentru camere, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, expansoare audio, emițătoare optice,
etuiuri pentru telefoanele celulare, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de voce,
multiplexoare video, organizatoare electronice,
multiplexoare, marcaje pentru identificarea
frecvenței radio (rfid), lochuri electronice, masere
(amplificatoare de microunde), procesoare
de vorbire, unități de codificare electronică,
tastaturi fara fir, suporturi pentru amplificatoare,
table
electronice
interactive
whiteboard,
terminale multimedia, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, terminale pentru recepția
semnalului, unități de codificare electronice,
receptoare optice, sintetizatoare de frecvențe,
sistem de automatizare pentru clădiri, suporturi
de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, stilouri
magneto-optice, limitatoare de semnal, inele
inteligente, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, accesorii
de montare pentru aparate radio, adaptoare
de radiofrecvență, amplificatoare de viteză,
antene parabolice, antene satelit, aparate cu
frecvențe extrem de mari pentru rețele fără fir,
aparate de comunicații, aparate de absorbție
a zgomotelor, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicație fără fir, aparate de înaltă
frecvență, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru stabilizarea frecvenței, aparate radio cu
ceasuri încorporate, bijuterii care comunică date,
cartele sim, camere video pentru conferință,
aparatură de transmisie prin satelit, aparate
radio de transmisie-recepție, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, căști cu
microfon pentru comunicații, dispozitive de
recunoaștere vocală, emițătoare, echipament de
prelucrare a semnalelor, divizoare de semnale,
echipament de comunicație punct-la-punct,

echipamente de radiodifuziune, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, filtre pentru zgomot,
wattmetre cu frecvență radio, vocodere, usb
hub-uri, tunere de semnale, unități de date
sincrone, transmițătoare video, transmițătoare
sateliți, terminale pentru comunicații mobile,
transpondere, sintetizatoare voce, scanere de
frecvențe, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, relee radio,
repetitoare, receptoare stereo, radiouri portabile,
procesoare satelit, portavoce, modulatoare,
aparate audio-vizuale, aparate cu interfață
audio digitale, uscătoare de film, unități pentru
discuri, transmițătoare fm, unități de cdrom, unități pentru dvd-uri, vizoare optice,
sisteme audio-vizuale, servere video digitale,
sisteme micro dvd, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, playere video digitale, planetarii,
servere audio digitale, servere video, receptoare
audiovizuale, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, huse pentru
dvd playere, filtre acustice din pânză, pentru
aparate radio, indicatoare laser tip pointer,
instrumente pentru karaoke, lentile, monitoare
pentru tabletă, camere video activate prin
mișcare, cinematografe de realitate virtuală
(vr), cutii pentru lentile, cutii pentru filme,
coperte pentru cititoare de cărți electronice,
cititoare cd portabile, afisaje electronice, afișaje
cu cristale lichide, afișaje pentru vehicule,
aparate cinematografice, aparate de proiecție,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate de televiziune cu circuit inchis, aparate
video, aparatură de amplificare video, baterii
pentru proiectoare, camere de bord, camere
de filmat, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, căști de
vizualizare monoscopică, camere video digitale,
camere video 360°, căști pentru realitate
virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de
plată, dispozitive de distribuire și sortare
a banilor, tablete grafice digitale, scanere
pentru coduri de bare, sintetizatoare de
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imagine, sisteme de inteligență artificială,
sisteme de control electronice, sisteme de
procesare de date, scaner de mână, scanere
(echipamente pentru procesarea datelor),
răcitoare pentru procesoare pentru aparatele
de procesare a datelor, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, panouri
digitale, ochelari de realitate virtuală, boxe
de calculator, cârduri pentru pc, creion
electronic (creioane optice), filtre pentru ecrane
de calculator, monitoare, joystick-uri pentru
calculator, imprimante pentru calculator, mouse
(periferice de calculator), stilouri electronice,
scanere mobile pentru documente, telecomenzi
pentru dispozitive electronice mobile, touchpaduri pentru calculatoare, terminale pentru poșta
electronică, terminale informatice, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator,
cârduri
pentru
porturi
usb,
distribuitoare de bilete, huse pentru dispozitive
digitale de ajutor personal, instrumente
matematice, magnetofoane, mașini contabile,
mașini de facturat, sintonizatoare amplificatoare,
aparate de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de
bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,
filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente
pentru conducerea distribuției energiei electrice,

filtre electrice, convertoare alternativ-continuu,
sisteme și aparate pentru împământare
statică, surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de priză,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări inteligente, ceasuri
inteligente.
10. Brățări antireumatismale, brățări magnetice
de uz medical, scaune de masaj, aparate de
masaj, mănuși pentru masaj, bile de masaj,
pernuțe de masaj termal, instrumente de masaj
manual, scaune de masaj cu aparate de
masaj incorporate, role de masaj electrice,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate de masaj
pentru spate, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj pentru scalp, aparate de masaj
pentru ochi, aparate cu vibrații pentru masaj, role
de spumă pentru masaj, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj pentru picioare,
aparate de masaj acționate electric, aparate de
masaj profund cu căldură, paturi de masaj de
uz medical, aparate terapeutice cu dispozitive de
masaj, aparate de masaj de uz personal, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate
de masaj (de uz medical), aparate electrice
pentru masaje de înfrumusețate, dispozitive
pentru masaj gingival pentru bebeluși, aparate
de masaj pentru scalp care funcționează cu
baterii, pietre de masaj corporal pentru terapia
de raclaj pe meridian, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz casnic, aparate electrice
pentru masajul scalpului, de uz comercial,
aparate electrice pentru masaje estetice, de
uz casnic, aparate de masaj pentru gât și
umeri, aparate electrice de masaj de uz
personal, aparate electrice de masaj pentru
uz casnic, dușuri bucale electrice utilizate de
medici stomatologi, tuburi bucale, genunchiere
(de susținere), umidificatoare pentru utilizare
în tratamente medicale, umidificatoare pentru
utilizare cu aparate de terapie respiratorie,
bandaje ortopedice, bandaje ortopedice pentru
genunchi, bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje pentru
articulații, brățări pentru fixarea articulațiilor,
bandaje de susținere pentru articulații, bandaje
(de susținere) pentru articulații anatomice,
bandaje tubulare elastice pentru susținerea
articulațiilor, lămpi chirurgicale, lămpi medicale
chirurgicale, lămpi de uz medical, lămpi folosite
la examinarea medicală, lămpi utilizate cu
instrumente dentare, lămpi pentru tratament
dentar, lămpi de uz medical (curativ), lămpi
solare de uz medical, lămpi frontale pentru
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chirurgie (de purtat pe cap), dispozitive
cu lămpi cu arc carbonic pentru scopuri
terapeutice, lămpi cu infraroșii de uz medical,
suporturi ortopedice, hamuri ortopedice, perne
ortopedice, tălpi ortopedice, aparate ortopedice,
dispozitive ortopedice, articole ortopedice,
dispozitive ortopedice din silicon, proteze
ortopedice de femur, suporturi ortopedice
pentru călcâie, centuri pentru uz ortopedic,
șabloane pentru scopuri ortopedice, goniometre
de uz ortopedic, perne de uz ortopedic,
talonete de uz ortopedic, ațele de uz
ortopedic, bandaje de uz ortopedic, câmpuri
ortopedice adaptate pentru operațiile ortopedice,
branțuri moi (ortopedice), suporturi arcuite
(ortopedice), branțuri ortopedice detașabile,
separatoare pentru degetele de la picioare
de uz orthopedic, aparate ortopedice pentru
malformații congenitale ale labei piciorului,
protecții pentru degete introduse în încălțăminte
(ortopedice), discuri sub formă de implanturi
ortopedice chirurgicale, separatoare ortopedice
pentru degetele de la picioare, branțuri pentru
papuci de casă (ortopedice), instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia ortopedică,
branțuri cu pernițe pentru pantofi (ortopedice),
branțuri pentru pantofi, de uz ortopedic, pernițe
pentru pantofi, de uz ortopedic, bandaje din gips
pentru uz ortopedic, aparate ortopedice pentru
coloana vertebrală, branțuri pentru alinierea
piciorului (ortopedice), ghete pentru exerciții
(încălțăminte ortopedică), proteze ortopedice
pentru implanturi articulare, suporturi arcuite
pentru pantofi ortopedici, implanturi ortopedice
din materiale artificiale, saltele gonflabile de
uz ortopedic, implanturi ortopedice pentru
articulații, dispozitive ortopedice de fixare,
suporturi ortopedice pentru picioare, suporturi
de compresie ortopedice, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, materiale de
sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, abajururi pentru lămpi, accesorii de
reglare pentru aparatele de apă sau de gaz și
pentru conductele de apă sau de gaz, accesorii
de reglare și siguranță pentru aparate cu apă,
accesorii de reglare și siguranță pentru aparate
de gaz, accesorii de siguranță pentru aparatele
de apă sau de gaz și pentru conductele de apă
sau de gaz, accesorii pentru baie respectiv: căzi
de baie, fitinguri pentru baie, instalații sanitare

pentru baie, instalații de tras apa, aparate de
uscare a mâinilor pentru băi, încălzitoare pentru
băi, fitinguri pentru baie cu aer cald, vase de
toaletă, toalete portabile, lavoare pentru spălat
mâinile / bazine pentru spălat mâinile, aparate
și instalații sanitare, aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, acumulatoare
de aburi, acumulatoare de căldură, aparate
cu aer cald, aparate de abur pentru fata
(saune), aparate pentru bronzat (solarii), aparate
de climatizare, aparate de clorizare pentru
bazinele de înot, aparate de cromatografie de
uz industrial, aparate de dezinfectare de uz
medical, aparate de dezinfectat, aparate de
dezodorizare, nu de uz personal, aparate de
făcut prăjitură din orez zdrobit, electrice, de uz
casnic, aparate de filtrare a apei, aparate de
filtrare pentru acvarii, aparate de iluminat cu
diode luminescente (led), aparate de iluminat
pentru vehicule, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire cu combustibil solid, lichid
sau gazos, aparate de încălzire pentru acvarii,
aparate de încălzire pentru băi, aparate de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzire și
de răcire pentru distribuirea de băuturi calde și
reci, aparate de încălzit, aparate de încălzit clei,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
aparate de încărcare pentru cuptoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
aparate de prăjit cu aer, aparate de prăjit pâine,
aparate de refrigerare, aparate de uz sanitar,
aparate electrice de făcut iaurt, aparate electrice
de gătit cu aburi, aparate electrice de gătit în vid,
aparate electrice de încălzire, aparate electrice
pentru copt vafe, aparate pentru băi de aer cald,
aparate pentru captarea apei, aparate pentru
deshidratarea resturilor alimentare, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
pentru dezodorizarea aerului, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate pentru sterilizarea
cărților, aparate pentru prajirea fructelor, aparate
pentru uscat mâinile pentru toalete publice,
aparate și instalații de gătit, aparate și instalații
de uscare, aparate și instalații de iluminat,
aparate și mașini de fabricare a gheții, aparate
și mașini pentru purificarea aerului, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
vaporizatoare pentru haine, aplice pentru lămpile
cu gaz, aprinzătoare, aprinzătoare de gaz,
armături de cuptoare, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, arzătoare, arzătoare cu alcool,
arzătoare cu incandescență, arzătoare cu
oxihidrogen, arzătoare de laborator, arzătoare
de ulei, arzătoare germicide, arzătoare pentru
acetilenă, bacuri de răcire pentru cuptoare,
băi spa (cazi), becuri de iluminat, becuri de
lămpi, becuri pentru indicatoare de direcție de
biciclete, bideuri, brichete pentru aprinderea
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gazului, cabine pentru duș, cabine transportabile
pentru băi turcești, camere curate (instalații
sanitare), camere de răcire pentru depozitare,
canale de fum pentru șemineuri, capace
filetate de radiatoare, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, cazane de încălzire,
cazane de încălzire cu gaz, căzi pentru băi
de șezut, cenușare pentru cămine, chiuvete,
colectoare termice solare (încălzire), coloane
de rafinare pentru distilare, condensatoare de
gaz (altele decât cele care sunt organe de
mașini), instalații de conducte de apă, conducte
pentru instalații sanitare, congelatoare, coșuri
de faclă utilizate în industria petrolului, covoare
încălzite electric, crame, electrice, cuptoare,
altele decât cele folosite în laborator, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
industrial, cuptoare de ardere, cuptoare de
brutărie, cuptoare dentare, cuptoare solare,
cutii frigorifice, electrice, dezumidificatoare,
difuzoare de irigație picătură cu picătură
(accesorii pentru irigații), difuzoare (iluminat),
dispozitive de dezghețare pentru vehicule,
dispozitive de învârtit frigărui, dispozitive
încălzitoare pentru dezghețare a geamurilor
vehiculelor, dispozitive pentru răcirea aerului,
dispozitive și instalații pentru dedurizarea apei,
distribuitoare de dezinfectante pentru toalete,
distribuitoare electrice de băuturi, dulii pentru
lămpi electrice, dușuri, duze pentru micșorarea
presiunii jetului de apă, aparate de epurare
și purificare a gazelor, evaporatoare, fântâni,
fântâni artizanale, fântâni de ciocolată, felinare
cu lumânări, fierbătoare electrice, filamente
pentru lămpi electrice, filamente, filtre pentru
aer condiționat, filtre pentru apa potabilă, fitiluri
pentru sobele cu ulei, frigări pentru rotiserie,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, friteoze
electrice, generatoare de microbule pentru baie,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri de lămpi, aparate de prăjire / plite
pentru fript (aparate de gătit) / grătare (aparate
de gătit), hidranți, hote de aerisire pentru
laboratoare, hote de extracție pentru bucătărie,
încălzitoare de apă, încălzitoare de buzunar,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb,
încălzitoare electrice de biberoane, încălzitoare
pentru fiare, incineratoare, inele de etanșare
pentru robinete de apă, instalații automate de
irigare, instalații automate pentru transportat
cenușă, instalații de climatizare, instalații de
filtrare a aerului, instalații de furnizare a apei,
instalații de încălzire, instalații de încălzire pentru
vehicule, instalații de polimerizare, instalații de
răcire pentru tutun, instalații de sauna, instalații
de uscare, instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, instalații pentru producerea aburului,

instalații pentru purificarea apei, instalații pentru
răcirea laptelui, instalații pentru răcirea apei,
instalații pentru tratarea combustibililor și a
moderatorilor nucleari, instalații sanitare de baie,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat),
lampadare, lămpi cu arc, lămpi cu gaz, lămpi cu
raze ultraviolete (care nu sunt de uz medical),
lămpi cu ulei, lămpi de gaz, lămpi de iluminat,
lămpi de iluminat pentru acvarii, lămpi de
laborator, lămpi de ondulat, lămpi de siguranță,
lămpi de unghii, lămpi electrice, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lămpi pentru mineri,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lanterne de biciclete, lanterne de iluminat,
lanterne pentru cap, lanterne pentru iluminat,
lanterne pentru scufundări, lavabouri, lumini
pentru motociclete, lustre, mașini de ceață,
mașini de făcut înghețată, mașini de făcut pâine,
mașini de gătit, mașini de gătit multifuncționale,
mașini de irigații pentru agricultură, mașini de
prăjit, mașini de prăjit fructe, mașini de prăjit
tutun, mașini electrice de făcut lapte de soia,
numere luminoase pentru case, oale de gătit
sub presiune, electrice, pasteurizatoare, pături
electrice de încălzire, care nu sunt utilizate
în scopuri medicale, percolatoare electrice
de cafea, perne încălzite electric, utilizate în
alte scopuri decât cele medicale, pietre de
lavă pentru grătare, pisoare (obiecte sanitare),
plăci de gătit electrice, plafoniere, pompe de
căldură, prese de tortilla, electrice, proiectoare
de lumină, proiectoare pentru vehicule,
răcitoare de lichide (instalații), radiatoare de
încălzire central, radiatoare electrice, radiatoare
(încălzire), recipiente frigorifice, recipienți termici
electrici, recuperatoare de căldură, reflectoare
de lămpi, regulatoare de tiraj (încălzire),
reșouri, reșouri de păstrat mâncarea caldă,
rezervoare de apă sub presiune, rezervoare
de spălare cu apă, robinete, robinete de
amestecare pentru conducte de apă, robinete
de canalizare, rotisoare, saci electrici pentru
încălzirea picioarelor, scaune de toaletă,
schimbătoare de căldură, altele decât cele
care sunt componente ale mașinilor, șemineuri,
serpentine (elemente de instalații de distilare,
de încălzire sau de răcire), sisteme pentru
băi cu hidromasaj, sisteme pentru descărcarea
rezervorului de toaletă, sobe, șosete încălzite
electric, spălătoare de gaze (părți ale instalațiilor
de gaze), sterilizatoare, sterilizatoare de aer,
sterilizatoare de apă, sticle de lampă, suflante
cu aer cald, supape regulatoare de nivel
în rezervoare, suporturi pentru încărcarea
cuptoarelor, termofoare, termoplonjoare, țevi
de fum pentru boilere, țevi pentru cazane
de încălzire, torțe de semnalizare, tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
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luminoase pentru iluminat, umidificatoare,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrala, uscătoare de aer, uscătoare de păr,
uscătoare electrice de rufe, ustensile de gătit
electrice, instalații de desalinizare, vase de
expansiune pentru instalații de încălzire centrala,
vase pentru tajine, electrice, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare de aer condiționat, ventilatoare
electrice de uz personal, ventilatoare pentru
șemineuri, ventile de aer pentru instalațiile
de încălzit cu aburi, vitrine frigorifice, vitrine
termice, lămpi fluorescente, lămpi solare, lămpi
germicide, lămpi flexibile, lămpi decorative, lămpi
incandescente, lămpi de birou, lămpi din sticlă,
lămpi pentru bronzat, lămpi cu infraroșu, lămpi
electrice incandescente, lămpi stroboscopice
(decorative), lămpi cu halogen, lămpi pentru
cărți, manșoane pentru lămpi, lămpi de urgență,
lămpi de acvariu, lămpi cu picior, lămpi pentru
lavabouri, lampioane chinezești electrice, lămpi
pentru camping, lămpi cu led, lămpi pentru
corturi, lămpi de podea, lămpi de buzunar,
lămpi pentru inspecție, lămpi cu descărcare,
lămpi de masă, lămpi pentru instalații electrice,
lămpi pentru iluminat festiv, lămpi electrice
de noapte, lămpi portabile (pentru luminat),
suporturi pentru lămpi neelectrice, lămpi cu
descărcare electrice, lămpi pentru iluminarea
vehiculelor, ornamente superioare pentru lămpi,
lămpi de căutare portabile, lămpi de iluminat
pentru exterior, lampioane japoneze din hârtie,
lampioane din hârtie, portabile, accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apă
și gaz, aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru bronzat, aparate pentru încălzire
și uscare personală, arzătoare, boilere și
încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi,
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, boilere pentru încălzire centrală,
aparat electric pentru încălzirea apei, aparate
automatice de distribuirea apei, aparate cu apă
caldă, aparate de amestecarea apei, aparate
de dezinfectare, aparate de distribuire a apei,
aparate de distribuire a apei purificate și răcite,
instalații de încălzire cu apă caldă, băi de
abur, saune și spa-uri (bazine), aparate pentru
alimentarea cu apă potabilă, boilere cu apă,
boilere cu gaz pentru încălzirea apei, cazane
de fierbere pentru spălătorii, cazane electrice,

cazane pe gaz pentru sistemele de apă caldă
menajeră, cazane pe gaz pentru încălzirea
bazinelor de înot, căptușeli ajustate, pentru
jacuzzi, dispozitive de încălzire a apei pentru
dușuri, distribuitoare de apă, colectoare de
energie solară pentru încălzire, echipament
pentru sterilizare, dezinfectare și decontaminare,
dispozitive de purjare de aer folosite împreună
cu instalațiile de alimentare cu apă, dispozitive
de pulverizare care constituie componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă, dispozitiv de
blocare vortex, generatoare de apă ionizată,
fitinguri terminale pentru alimentare cu apă,
filtre pentru conductele de apă, filtre pentru
dispozitive de alimentare cu apă, filtre pentru
aparatură de alimentare cu apă, filtre pentru
aparate sanitare de distribuire a apei, filtre
pentru aparate sanitare, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, fântâni arteziene, sisteme de
irigare și stropire cu apă, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare cu
apă, instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, instalații de apă
calda, sticle pentru filtrat apa, vândute goale,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
reglaj pentru apă, răcitoare de apă, rezervoare
de apă, paravane pentru dușuri, sistem de
cultură hidroponică, sisteme de tratare a apei
de balast, sisteme de încălzire a apei pentru
dușuri, unități de tratare a apei folosite la aerarea
și circularea apei, turnuri de răcire a apei,
supape (piese pentru sisteme de pulverizare),
vase și scaune de toaletă vândute la pachet,
aparate combinate cu raze ultraviolete și de
iluminare, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, aparate de sterilizare cu abur, de uz
industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
sterilizatoare cu abur, sterilizatoare de toaletă
cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare de vase,
sterilizatoare portabile cu abur, unități cu raze
ultraviolete de sterilizare a apei, de uz casnic,
unități cu raze ultraviolete de sterilizare a apei,
de uz industrial, aspersoare, difuzoare de irigație
picătură cu picătură (accesorii pentru irigații),
closete portabile pentru activități în aer liber
(instalații sanitare), dispozitive de pulverizare a
apei (automate), instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, sisteme de aspersoare pentru
irigare, aeratoare cu funcție de economisire a
apei pentru robinete, aparat de purificare a
apei pentru acvarii cu apă de mare, aparate
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acționate electric pentru încălzirea apei, aparate
de desalinizare a apei care utilizează osmoza
inversă, aparate de dezinfectare a apei, aparate
de tratare a apei, aparate de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei potabile, aparate
de epurare a apei de la robinet, aparate
pentru reducerea presiunii, care fac parte
din sistemele de distribuție a apei, aparate
portabile pentru purificarea apei, aparate pentru
decalcifierea apei, aparate pentru dedurizarea
apei, aparate pentru desalinizarea apei, aparate
pentru filtrarea apei (altele decât mașini), carafe
pentru filtrarea apei, aparate transportabile
pentru tratarea apei, cutii cu filtru pentru
purificarea apei, fitinguri pentru drenarea apei,
filtre pentru tratarea apei, filtre pentru purificarea
apei, elemente pentru osmoză inversă pentru
reducerea gustului sălciu al apei, distribuitoare
gravimetrice cu flux uscat pentru tratarea apei,
dispozitive de reglare care constituie piese
ale aparatelor de distribuție a apei, instalații
automate pentru tragerea apei în urinoare,
instalații chimice pentru tratarea apei potabile,
instalații de epurare a apelor uzate, instalații de
sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare a
apei), instalații de sterilizare chimică (aparate de
tratare a apei), instalații de purificare a apei de
ploaie, membrane pentru filtrarea apei, reactoare
biologice pentru limpezirea apelor reziduale
industriale, robinete cu funcție de economisire
a apei, rezervoare pentru purificarea apei,
supape de control al apei pentru robinete, unități
de purificare a apei, unități de filtrare pentru
osmoză inversă (echipamente pentru tratarea
apei), valve pentru reglarea apei (accesorii de
siguranță ), filtre electrice pentru purificarea
apei, de uz menajer, filtre electrostatice pentru
filtrarea apei, filtre de apă (instalații) pentru
agricultură, filtre de apă, de uz industrial, filtre
de apă, filtre pentru aparate pentru prepararea
gheții, filtre pentru apă reziduală, filtre pentru
acvarii, filtre grosiere pentru filtrarea apei,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru căzi de duș, filtre pentru
căzi cu hidromasaj, filtre pentru bazine cu
apă, filtre pentru piscine, filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), autoclave
(sterilizatoare), sterilizatoare cu ultraviolete,
filtre de aer electrostatice, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre pentru
curățarea aerului, filtre pentru aparate de aer
condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare

de vehicule, lumini direcționale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalații electrice pentru pomul de
crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri cu led,
instalații luminoase, dispozitive de iluminare
ale vehiculelor și reflectoare, instalații agricole
pentru irigare, grătare, grătare electrice, grătare
cu cărbune, grătare cu gaz, robinete pentru
reglarea fluxului de gaze, supape (robinete),
componente ale instalațiilor sanitare, ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete, instalații
pentru răcirea și încălzirea apei, suflante de aer
cald, aparate pentru uscarea mâinilor (uscare
la cald), uscătoare de păr portabile, suporturi
adaptate pentru uscătoare de păr, tigăi electrice
pentru încălzirea patului, perne de încălzire
neelectrice, altele decât cele de uz medical,
lămpi cu infraroșii pentru uscarea părului, mașini
de uscat părul pentru saloane de coafură, perne
încălzite, neelectrice, neutilizate în scop medical,
pernuțe termice, dispozitive pentru încălzirea
mâinilor, de uz personal, dispozitive de încălzire
cu ventilator, căști pentru uscat părul, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, de uz medical,
aparate pentru încălzit paturi, aparate de făcut
ceai, aparate de cafea, ansambluri de gătit,
accesorii adaptate pentru cuptoare, aparat de
încălzit farfurii, aparate de făcut floricele de
porumb, aparate de făcut sandvișuri calde,
aparate de făcut înghețată, aparate de gătit cu
abur, tigăi electrice, uscătoare pentru sisteme
de răcire, țepușe de rotisor pentru cuptoare,
unități distribuitoare pentru băuturi refrigerate
(altele decât pentru vânzare), unități de încălzire,
tăvi și tigăi electrice, tije de rotisor încălzite
electric, seturi de raclette, sisteme pentru
încălzirea alimentelor, sisteme de încălzire a
băuturilor, sobe portabile, suporturi adaptate
pentru aragazuri, sertare pentru frigidere, sertare
termice pentru bucătărie, seturi de fondue
(aparate de gătit), rotisoare electrice, rafturi de
frigider, reșouri cu inserție, roastere electrice
de uz industrial, răcitoare electrice pentru
vin, răcitoare electrice de băuturi folosite în
automobile, proțapuri, presă pentru vafe, plite
încorporate, plite pentru gătit, plite de gătit
încastrate, plite cu inducție, plăci de încălzire,
plăci (componente de sobe), plăci (componente
de cuptoare), plite, platouri electrice pentru
servit, oale electrice sub presiune, oale electrice
de gătit, mașini pentru gătit kebab, mașini pentru
prepararea vatei de zahăr, mașini industriale de
gătit orez, mașini electrice de gătit tăiței ramen,
mașini electrice de gătit, mașini electrice de
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cafea espresso, mașini de prăjit pentru alimente,
mașini de cafea, mașini de gătit cu gaz și
electrice, mașini automate pentru prepararea
pâinii de uz casnic, instalații industriale de gătit,
lăzi de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi
cu halogen pentru aragazele electrice, lăzi și
vitrine frigorifice pentru înghețată, încălzitoare
electrice pentru topit ceară parfumată, instalații
de încălzire a băuturilor, încălzitoare de căni
electrice, inele de încălzire, ibrice de ceai
(electrice), ibrice de cafea electrice, fără fir,
ibrice, incineratoare pentru deșeuri de uz
casnic, instalații automate pentru prepararea
cafelei, huse ajustabile din materiale textile
pentru prăjitoare electrice de pâine, hote pentru
extragerea vaporilor pentru aparate de gătit,
hote de ventilație pentru sobe, hote aspirante
pentru mașini de gătit, grătare pentru gătit,
hibachi (dispozitive de încălzire japoneze),
grilluri electrice, grile pentru grătar, friteuze
pentru catering comercial, friteuze industriale,
friteuze electrice, grătare afumătoare, frigidere
pentru vin, frigidere electrice de uz casnic, filtre
electrice de cafea, filtre de ceai (aparate), domuri
pentru răcire, elemente electrice de încălzire,
cuptoare pentru pizza, deshidratoare electrice,
cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit cu fum,
dispozitive de uscare cu fum, dispozitive de
maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare pentru
gătit, cuptoare cu inducție, cuptoare cu gaz
de uz casnic, cuptoare cu convecție, cuptoare,
cratițe electrice, căptușeli ajustate, pentru
cuptoare, cărucioare încălzite pentru păstrat
mâncarea caldă, cărucioare cu rotile pentru
servire (încălzite), caserole electrice, ceainice
electrice, capsule te ceai reîncărcabile, capsule
de cafea reîncărcabile, capace pentru arzătoare
de plite, cafetiere electrice, căni încălzite electric,
arzătoare inelare, arzătoare portabile pe gaz,
aragazuri de voiaj, aparate termoelectrice pentru
încălzirea alimentelor, aparate pentru sterilizarea
laptelui, aparate pentru încălzirea alimentelor,
aparate pentru sandvișuri (prăjitoare), aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea, aparate
pentru gătirea alimentelor, aparate electrice
pentru prepararea pâinii, aparate electrice
pentru a prepara sandviciuri, aparate electrice

pentru gătit cu aburi, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
a prepara friptura, aparate de încălzire cu
halogen, aparate de încălzire electrice, aparate
de gătit cu grătare, aparate de preparat spumă
în timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de încălzire si de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, automate de gheață, aparate și
instalații pentru răcire, aparate și mașini de
fabricare a cuburilor de gheață, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere
de congelare, dulapuri frigorifice, containere
frigorifice pentru transport, congelatoare pentru
înghețată, congelatoare orizontale, frigidere,
filtre pentru mașinile pentru prepararea gheții,
elemente refrigerente, instalații de congelare,
lăzi frigorifice, instalații de refrigerare, răcitoare,
electrice, mașini de refrigerare, mașini de făcut
zăpadă artificială, lumini de interior pentru
frigidere, lăzi frigorifice portabile (electrice),
unități frigorifice comerciale, tejghele frigorifice,
serpentine de răcire, răcitoare pentru sticle
(aparate), refrigeratoare portabile electrice,
rafturi frigorifice, uși de frigidere, unități frigorifice
utilizate pentru depozitare, epurare și purificare
a gazelor, echipament pentrru procesare
chimică, cuptoare și vetre industriale (nu pentru
alimente sau băuturi), suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), valve termostatice, unități
electrice de polimerizare pentru compuși
stomatologici de reconstituire, turnuri de răcire
cu evaporare, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, plăci încălzitoare,
radiatoare plate pentru instalațiile de încălzire
centrală, radiatoare cu convecție, radiatoare
cu ulei, propagatoare electrice, pompe de
căldură pentru prelucrarea energiei, plite
combinate, mașini de gătit electrice, mașini
de gheață carbonică, lămpi de petrol, mașini
pentru generare de ceață artificială, mașini
pentru generare de fum artificial, panouri
răcite folosite la cuptoarele electrice, mașini
electrice de gătit sub presiune cu autoclave
de uz casnic, instalații de sterilizare pentru
instrumente medicale, instalații de încălzire
solară, instalații pentru evaporare, instalații de
încălzire pentru fluide, instalații de încălzire
cu circuit închis, încălzitoare de apă solare,
încălzitoare de ceară pentru epilat, încălzitoare
electrice pentru sticle, încălzitoare industriale,
încălzitoare pentru paturi cu apă, generatoare de
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abur, furnale electrice, furnale, garnituri fasonate
pentru cuptoare, generatoare de abur de uz
casnic, grătare de cămine, corpuri de încălzire,
filamente electrice pentru încălzire, filamente
generatoare de căldură, elemente de încălzire
tubulare, elemente de cuptor prefabricate,
elemente de încălzire plate, elemente de
încălzire pentru cuptoare, echipament pentru
reglarea tirajului (componente de cuptoare),
duze pentru reglarea tirajului (componente
pentru focare), duze pentru reglarea tirajului
(componente de cuptoare), echipament pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
dispozitive pentru încălzirea sticlelor, dispozitive
de încălzit pentru bazinele de înot, dispozitive
pentru reglarea căldurii (supape) sub formă
de componente ale instalațiilor de încălzire,
cuptor cu vatră mobilă, cuptoare cu gaz,
cuptoare de inducție, cazane pentru instalații de
încălzit, cazane pentru sistemele de încălzire,
cilindri de încălzire, circulatoare (încălzitoare
de apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aparate și instalații de încălzire, aparate pentru
încălzirea recipientelor, aparate pentru încălzirea
aerului, aparate pentru încălzirea biberoanelor,
aparate pentru încălzirea pavajelor, aparate
pentru încălzire pentru bazine cu apă, aparate
pentru încălzire cu vapori de uz industrial,
aparate pentru băi de parafină electrice, nu
pentru scopuri medicale, aparate pe gaz
pentru fierbere, aparate de stocare a energiei
solare utilizate pentru încălzire, aparate de
încălzire alimentate cu energie solară, aparate
de încălzire cu lumină solară, acceleratoare
de tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme hvac
(încălzirea, ventilarea și climatizarea aerului),
regulatoare de tiraj pentru pentru împiedicarea
răspândirii vaporilor, regulatoare de tiraj

pentru pentru împiedicarea răspândirii fumului,
regulatoare de tiraj pentru pentru împiedicarea
răspândirii focului, regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare, purificatoare de aer portabile, perdele
de aer, plăci radiante de plafon, pături electrice,
odorizante electrice de priză, instalații pentru
recircularea aerului, instalații pentru recuperarea
căldurii de aer, limitatoare de temperatură
folosite la radiatoarele de încălzire centrală
(valve termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de
tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu tiraj
forțat, corpuri de încălzire ambientală cilindrice
dispuse orizontal cu tiraj forțat, corpuri de
încălzire ambientală cilindrice portabile dispuse
orizontal cu tiraj forțat, convectoare (radiatoare),
comutatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, comutatoare
termosensibile (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, clapete
pentru controlul aerului, cabluri electrice pentru
încălzire, aparate și instalații de ventilație,
aparate pentru recircularea aerului, aparate
pentru încălzirea podelelor, aparate pentru
circularea aerului, aparate de ventilație portabile,
aparate de ventilație alimentate cu energie
solară, aparate de ventilație, aparate electrice
pentru răcirea încăperilor (de uz casnic),
aparate pentru generare de jeturi de aer,
aparate de filtrare a aerului, aparate de
purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
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aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, hote de aerisire,
instalații de ventilare pentru bucătării, instalații
pentru dezodorizarea atmosferei, purificatoare
de aer, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de crăciun (instalații luminoase), accesorii de
iluminat pentru exterior, accesorii pentru corpuri
de iluminat, accesorii pentru corpuri electrice
de iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
blocnotesuri, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton), căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, căptușeli parfumate pentru
sertare, tuburi din carton, sigle de firme din
hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, indigo,
pungi de ambalat din hârtie, rezerve de hârtie,
întărituri din carton pentru legarea cărților,
hârtie și carton industriale, hârtie adezivă,
aplicatoare de vopsea sub formă de bureți,
aplicații din hârtie, batoane de cerneală, carduri
cu mostre de culori, cărți de desenat sau de
scris, cărbune pentru artiști plastici, clipsuri
magnetice pentru suporturi de pensule, ceară
de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare, tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de proiectare, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi (țe)
pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, materiale
pentru modelare, matrițe de hârtie parafinată,
materiale pentru artiști plastici, materiale plastice
pentru modelaj, materiale de modelare pentru
artiști plastici, lut polimeric pentru modelare,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri
pe pânze, funde din hârtie, echere, dreptare,
echipament pentru arte, meșteșuguri și de

modelare, folii din plastic adezive pentru
fotografii, foi de plastic autoadezive pentru
acoperirea polițelor, cretă, creioane, compasuri
de trasat, ambalaje pentru cadouri, umplutură de
hârtie sau carton, saci de gunoi din hârtie sau
plastic, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră
de lemn, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
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papier mâche, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de scris
și ștampilat, ustensile de corectare și ștergere,
albume foto și albume pentru colecționari, agrafe
de birou pentru hârtie, arte vizuale tipărite,
articole de papetărie parfumate, articole pentru
birou, ascuțitori de creioane, benzi adezive,
autocolante pentru bara de protecție a mașinilor,
autocolante (articole de papetărie), benzi
elastice pentru birou, bilete, bibliorafturi pentru
rețete, bibliorafturi, benzi gumate (papetărie),
capse de birou, bilete tipărite, broșuri, bonuri
valorice, blocnotesuri pentru notițe, caiete,
buletine informative, buletine de știri (materiale
tipărite), broșuri tipărite, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informații, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, cârduri de fidelitate
din hârtie, cârduri de cadouri, cârduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou si creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturipresă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),

suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
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pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri pentru
ștampile, etichete pentru marcare, fălțuitoare
(articole de birou), fanioane de hârtie, fișe
cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
20. Adăposturi și paturi pentru animale de
companie, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, balamale nemetalice, vizoare
pentru uși, nu din metal (fără mărire), ventile,
nu din metal, tije, nemetalice pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, nemetalice,
tije, nemetalice pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tăvi nemetalice, tobe
de înfășurare nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri, tipare din plastic pentru utilizare în
cadrul procesului de fabricare de mobilier, tuburi
din plastic care se pot strânge, goale, ventuze
(accesorii), ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, verigi confecționate din
materiale nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru
plante sau copaci, șine pentru perdele de duș,
țăruși nemetalici pentru corturi, suporturi pentru
plante, suporturi pentru fanioane, suporturi
pentru copaci (nemetalice), tacheți pentru
andocare, nu din metal, sisteme nemetalice de
fixare pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe
din plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru
ușă, nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde

din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii
de scări din plastic, mânere pentru sertare,
nu din metal, mânere din plastic pentru uși,
mânere din plastic pentru sertare, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere de sprijin
nemetalice, lanțuri, nu din metal, inele pentru
perdele, inele pentru nas de taur (nemetalice),
mânere din ceramică, inele pentru draperii de
duș, glisiere suspendate de plafon din materiale
nemetalice, garnituri din material plastic, tobe
de înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru
furtunuri, încuietori și chei, nu din metal,
geamanduri, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, cârlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare mâner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
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lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobile), rafturi pliante, rame,
rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din lemn,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și
grădină, mobilier de baie, mobilier de exterior,
rafturi de mobile, mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,

glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi
de plastic, artă (obiecte de artă din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
capcana viselor (decorațiuni), decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn, trofee
din plastic, statui din plastic, statui din os,
trofee de lemn, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, statuete de fildeș, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statui de fildeș, statui din chihlimbar
presat, plăcuțe decorative murale (mobilier), nu
din materiale textile, plăci decorative din ipsos,
sculpturi de ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi
de plastic, sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn,
sculpturi în os, ornamente de plastic pentru
torturi, obiecte de artă din lemn, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
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de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz

industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
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copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate pentru
demachiere, neelectrice, aplicatoare cosmetice,
aplicatoare de fard, aplicatoare pentru farduri
de ochi, bureți, bureței pentru machiaj,
bureți cosmetici, bureți de baie, bureți de
față pentru aplicarea machiajului, bureți de
toaletă, pămătufuri pentru bărbierit, bureți
pentru corp, bureți pentru curățarea feței,
bureți pentru frecare, ustensile cosmetice,
căzi, aparate deodorizante pentru uz personal,
dozatoare pentru șampon, doze din sticlă
pentru medicație, goale, flacoane pentru parfum,
dozatoare de săpun, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, distribuitoare pentru cosmetice,
dispozitive de demachiere, mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur
de ochi, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru exfoliere, perii pentru rimei,
perii pentru igiena personală, periuțe pentru
gene, piepteni, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere
din metale prețioase, pudriere din metale
prețioase (vândute goale), pudră cosmetică
compactă (goală), pulverizatoare de parfum,
pulverizatoare de uz casnic, spatule cosmetice,

rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru geluri
de duș: rafturi pentru preparate de curățare
a corpului, recipiente pentru cosmetice goale,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun goale, savoniere,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare, periuțe pentru
sprâncene, sticle goale pentru pulverizare,
suporturi pentru cosmetice, truse de toaletă,
truse de toaletă cu conținut, perii cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
aspersoare, boluri pentru flori, coșuri de flori,
ghivece de flori, jardiniere, perii pentru gazon,
mănuși de grădinărit, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru flori,
stropitori, suporturi pentru flori, vaze, vaze pentru
flori, acvarii și vivarii, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, colivii pentru păsări,
boluri pentru peștișori, litiere pentru animale de
companie, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de rufe,
frânghii pentru întins rufele, mese de călcat,
încălțătoare, suporturi de uscat haine, suporturi
pentru fiare de călcat, articole de sticlărie,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan,
porțelanuri, lucrări de artă confecționate din
ceramică, lucrări de artă confecționate din
cristal, aparat de masaj pentru pielea capului,
bazine (recipiente), boluri pentru bărbierit, cuve
pentru clătit, chiuvete, dispozitive pentru săpun
lichid, dozatoare de gel de duș, dozatoare
de săpun de mâini, olițe pentru copii, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, piepteni
electrici, suporturi pentru bureți, suporturi de
perete pentru săpun, suporturi de pahare pentru
baie, aparat pentru parfumarea aerului, cutii
pentru monezi (pușculițe), pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, aparate de gătit sub vid, boluri
de sticlă, paie de băut, ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, lăzi de gunoi, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
căni speciale cu muștiuc pentru hrănire,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
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păsărilor în natură, dispozitive de hrănire
pentru păsări, iesle de hrănire metalice pentru
bovine, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, iesle pentru bovine,
jgheaburi metalice pentru bovine, jgheaburi de
apă pentru bovine, troace pentru ovine, litiere
pentru pisici, filtre destinate utilizării în litiere
pentru pisici, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, duze pentru furtunuri de apă,
terarii de apartament (pentru animale), sticle
pentru apă, bazine de apă (pentru pești vii),
perii pentru animale de companie, borcane cu
gustări pentru animale de companie, recipiente
de uz casnic pentru depozitarea hranei pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, piepteni pentru animale
domestice, recipiente de băut pentru animale,
cuști de sârmă pentru animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente
de mâncare pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de produse de
băut animalelor de companie, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, capete de
stropitori, duze de furtun pentru stropit, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
de ceruit neelectrice, aparate pentru șters praful,
neelectrice, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, bureți abrazivi,
bureți de curățat de uz casnic, bureți de mare
naturali, bureți de menaj, bureți metalici, bureți
pentru bucătărie, capete de mop, cârpe pentru
curățare, cârpă pentru ochelari, distribuitoare
de săpun, fărașe, dispozitive non-electrice
de curățat covoare, găleți de plastic, lavete
de spălat vase, instrumente abrazive pentru
utilizare în bucătărie (curățare), instrumente cu
ventuze pentru desfundarea țevilor, instrumente
de spălat geamuri (pentru uz casnic), mănuși
de curățenie din țesături, litiere pentru animale,
mături, mănuși de menaj, material pentru perii,
material pentru curățare, pămătufuri de praf,
mopuri, perii, perii de spălat, perii de praf, perii
pentru haine, ștergătoare de geamuri, raclete
de uz casnic, pompe de desfundat toaleta,
suporturi pentru perii de toaletă, vaporizatoare
de parfum (goale), truse pentru accesorii de păr
de menaj și de uz casnic, mănuși de bucătărie,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși de bumbac de
uz casnic, tăvi biodegradabile de uz casnic, tăvi
compostabile, suporturi pentru veselă, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, recipiente de uz
casnic

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06188
06/09/2022
COSMIN CONSTANTIN COMSA,
STRADA JANDARMERIEI NR.14,
BL.7, SC.C, APT.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013894, ROMANIA

Constantin Energy

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Energie electrică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06189
06/09/2022
MEDICAL DENTAL PLANET
SRL, STR. ȚĂRĂNCUȚEI NR.10B,
PARTER, AP.2, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

DENTAL PLANET
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 02.09.10
Culori revendicate:albastru, alb, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii

de marketing în domeniul
stomatologiei.
44. Stomatologie,
stomatologie
estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare de
informații despre stomatologie.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06190
06/09/2022
GLOBAL VISION SRL, ŞOS.
FABRICA DE GLUCOZĂ, NR.9B,,
BL.B, SC.B, ET.1, AP.102, CAMERA
6, SECTOR 2, BUCURESTI,
020331, ROMANIA

M 2022 06191
06/09/2022
OVIDIU-FLORENTIN FILIP, STR.
POSTAVARUL, NR.3 C, ET.5,
AP.34, SECTOR 3, BUCURESTI,
032421, ROMANIA

Când nu vom mai fi copii

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Consiliere în carieră (educație), servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), servicii de consiliere în materie de
educație, orientare profesională (consiliere în
domeniul educației sau formării), consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), servicii de
consiliere și informare privind cariera (asistență
educațională și de instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06192
06/09/2022
VICTORIA ANDREEA URSU,
STR. MIHAI EMINESCU NR.4A,
JUDETUL NEAMT, TARGU NEAMT,
615200, NEAMȚ, ROMANIA

Global Vision A
FUTURE TO SHARE G
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Hex #54C9D4), albastru inchis (Hex
#024556), negru (Hex #1C2022), verde
(Hex# 00A2AD)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
───────

META SENSYS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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36. Servicii financiare, monetare și bancare,

servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06193
06/09/2022
S.C. NICOVID S.R.L., B-DUL
CLOSCA, NR.71, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE, 440196,
SATU MARE, ROMANIA

NICOVID

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse cosmetice.
35. Achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, servicii de
agenții de import-export în domeniul energiei,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
promovare online de rețele informatizate
și pagini web, promovarea comercială,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
vânzărilor, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în

legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse chimice pentru horticultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu așternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu înghețată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsealimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cuechipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de litieră pentru animale, servicii de
vânzare
cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de
vânzare
cu
amănuntul cu livrare prin poștăpentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntulîn legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de
vânzare
cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare

cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de comenzi online.

───────

ERATA

Referitor la cererea de marca depusa in data de 05.09.2022,
avand numar de depozit M 2022 06151, publicat în data de
12/09/2022, se scoate de la publicare deoarece cererea de
marca a fost retrasa inainte de publicare.

